
؛ فيكون كل عقد  ، مقتضى العقد أين إذا عاقدت معك أن أويف لك مبا مت العقد عليه لكن هذا مقتضى العقد

؛ إذا  )) أي مبا عاهد عليه غريه من العقود وغريها ومنها ألمانة بلى من أوفى بعهد ((:  قال . ؟ عهدا أيش

؛ ومن  ؟ اتقى اهللا بوفائه بالعهد اتقى من))  واتقى ((وقوله:  . ائتمنتك على شيء فقد عاهدتك على حفظه

؛ وهي اسم جامع لفعل ما أمر اهللا به واجتناب  والتقوى مأخوذة من الوقاية . ، أن ال يقوم اتقاء اهللا اتقاء اخليانة

؛ فإن ذكرت مع الرب اختصت  ما ى عنه؛ هذا تقوى: اسم جامع لفعل ما أمر اهللا به واجتناب ما ى عنه

)) أي على فعل األوامر واجتناب النواهي؛  تقوىلتعاونوا على البر وا ((:  واختص الرب باألوامر كقولهباملناهي 

؛ إذا التقوى اسم جامع لفعل ما أمر اهللا  أما إذا ذكرت تقوى وحدها فهي شاملة بفعل األوامر واجتناب النواهي

الوقاية وال وقاية من عذاب اهللا إال بفعل أوامره ؛ ولفظها يدل على هذا ألا مأخوذة من  به واجتناب ما ى عنه

التقوى أن تعمل بطاعة اهللا على نور من اهللا ترجوا ثواب  :. وقال بعض العلماء واجتناب نواهيه هذه هي التقوى

؛ على نور من اهللا العلم؛  ؟ العمل ؛ أن تعمل بطاعة اهللا هذا أيش اهللا؛ فجمع بني العلم والعمل واالحتساب

؛ أيضا مجع بني العلم والعمل  ؛ وأن ترتك ما ى اهللا على نور من اهللا ختشى عقاب اهللا واب اهللا احتسابترجوا ث

  : ؛ وقال اآلخرون يف تعريف التقوى واالحتساب

  خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى   واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى                

    تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصا ال                                 

 فإن اهللا يحب المتقين ((:  وقوله ، االختالف يف التعبري . وهذا أيضا ال ينايف ما سبق؛ لكن اختالف التعبري

؛ ومثل هذا التعبري يسمى اإلظهار يف موضع  ه: فإن اهللا حيب )) ومل يقل فإن اهللا يحب المتقين ((:  هنا قال ))

واإلظهار يف موضع اإلضمار له فوائد منها: تنبيه املخاطب ووجه ذلك أن الكالم إذا كان على نسق  . اإلضمار

يف كالمه ما  كون؛ املخاطب أو املتكلم ما ي هذا ميشيا يستدعي االنتباه أليس كذلك ؟ واحد مل يكن فيه م

إلضمار فإن اإلنسان ينتبه أليش ما قال: فإن فإذا تغري األسلوب وجاء االسم مظهرا يف موضع ا يستدعي لالنتباه

؛  ثانيا: أن يف اإلظهار يف موضع اإلضمار التعليل للحكم الذي جاء فيه اإلظهار يف موضع اإلضمار ؟ اهللا حيبك

فإن  ((:  )) ألنه إذا قال فإن اهللا يحب المتقين ((وذلك أن قوله: فإن اهللا حيبه ليست يف إظهار العلة كقوله: 

: أا تفيد التعميم أي كل من يعمه هذا املظهر؛ واقرأ  ثالثا . ؟ لتقواهم فأفاد العلة ) ملاذا) المتقين اهللا يحب

)) ومل يقل: فإن  وجبريل وميكال فإن اهللا عدو للكافرين من كان عدوا هللا ومالئكته ورسله ((قول اهللا تعاىل: 

 ؛ (( ؛ فيكون يف هذا تعميم احلكم العداوة أو بغريه؛ ألجل أن يشمل كل كافر سواء كان كفره ذه  اهللا عدو له



من هذه اآليات بيان: أن أهل الكتاب انقسموا يف  . نأخذ الفوائد من هذه اآليات . )) فإن اهللا يحب المتقين

  ؛  األمانة إىل قسمني

  ؛  اإلعراب بقي الطالب :

  ؛ ؛ نعم نعم اإلعراب طيب ؟ اإلعراب نعم الشيخ :

)) معطوف عليه؛  واتقى ((عل الشرط؛ ف )) أوفى (( ؛ و من هذه اسم شرط جازم )) بعهدهبلى من أوفى  ((

ولكن قد تقول: ملاذا اقرتن جواب الشرط بالفاء مع أن  . جواب الشرط )) فإن اهللا يحب المتقين ((ومجلة 

على ذلك أن نقول: إذا   واجلواب ) ليس فيها فاء ؟) يؤده ال من إن تأمنه بدينار يؤده)) و(( ((الشرط يف قوله: 

؛ عرفتم ؟ إذا كان جواب الشرط ال  كان جواب الشرط ال يصلح أن يكون فعال للشرط وجب اقرتانه بالفاء

  يصلح أن يكون فعال للشرط وجب اقرتانه بالفاء؛ قال ابن مالك: 

  نجعلشرطا إلن أو غيرها لم ي     جعل  تما جوابا لو واقرن بفاء ح                          

هذا الضابط؛ إذا كان جواب الشرط ال يصلح أن يكون فعال للشرط وجب اقرتانه بالفاء؛ وهذا هو الضابط 

  وتفصيل هذا الضابط مذكور يف البيت املشهور:

   وبما وقد وبلن وبالتنفيس  جامد    اسمية طلبية وب                           

 فإن اهللا يحب ((؛ اجلملة هنا  هذه السبعة وجب اقرتانه بالفاء هذه سبعة مواضع ؛ فإذا جاء جواب الشرط أحد

؛ فاجلملة هنا  خرب لكنه منصوب بإن أ)) مبتد اهللا يحب المتقين ((؛ ألن  طلبية ؟ امسية صحيح )) المتقين

اآليات من فوائدها أوال: بيان انقسام أهل الكتاب إىل قسمني؛ أمني؛ وخائن؛ كما انقسموا إىل  هذه  امسية .

قسمني: مؤمن وكافر؛ فمثال عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه كان من أحبار اليهود ومن اهللا عليه باإلسالم 

فهم كما انقسموا إىل كافر ؛ فأسلم؛ كذا؟ وكعب بن أشرف من أشراف اليهود ولكنه بقي على كفره فلم يؤمن

ومؤمن انقسموا أيضا إىل خائن وأمني؛ ولقد آمن النيب صلى اهللا عليه وسلم اليهود ومات ودرعه مرهونة عند 

يهودي وهذا يدل على أن من اليهود من هو أمني وإال كيف الرسول صلى اهللا عليه وسلم يرهن درع وهو من 

من فوائد اآلية: أنه جيب احلذر من أهل الكتاب، اليهود  . كان أميناآالت احلرب عند هذا الرجل اليهودي؛ لكنه  

والنصارى؛ ألم ماداموا ينقسمون إىل قسمني فإننا ال ندري حينما نعاملهم من أي القسمني هؤالء؛ فيجب 



علينا احلذر السيما إذا تبني لنا أم خونة أهل غدر وأم ال يسعون ملصاحلنا أبدا كما هو الواقع، فإن الواقع يف 

الوقت احلاضر فإن اليهود والنصارى ال يسعون أبدا لصاحل املسلمني؛ بل يسعون لإلغرار باملسلمني واإلفساد 

من دول املسلمني فإنه حياولون إسقاطه والتضييق عليه من عليهم حىت إم إذا رأوا الدولة متجهة إىل اإلسالم 

ناحية االقتصادية والسياسية والعسكرية وهذا شيء يعرفه كل من تدبر وتأمل يف احلوادث اليوم؛ إذا جيب علينا أن 

 حنذر غاية احلذر من اليهود والنصارى وأن نعلم بأن اليهود والنصارى كل واحد منهم ويل لآلخر كما قال اهللا

)) مهما طال األمد فهم  بعضهم أولياء بعض يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ((تعاىل: 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: جواز االقتصار على املثال ليقاس  أولياء ضد عدو مشرتك وهم املسلمون أي نعم .

نته على سيارة أو على لعبة صيب مثلها ؟ نعم من أهل عليه ما يشبهه؛ ألنه قال: قنطار ودينار؛ طيب ولو ائتم

الكتاب من إن تأمنه بلعبة صيب ال يؤدها إليك إال مادمت عليه قائما؛ ومنهم من إن تأمنه على السيارة هو يردها 

ومن فوائد هذه اآليات: إعجاب أهل الكتاب  إليك ساملا؛ لكن ذكر اهللا الدينار والقنطار على سبيل التمثيل .

) وهذا يدل على العجب بالنفس ) سبيل ليس علينا في األميين ((فسهم واحتقارهم لغريهم؛ ألم قالوا: بأن

ومن فوائدها: أن أهل الكتاب ال يقتصرون على الظلم العدوان وجيعلون ذلك انتقاء أنفسهم؛ بل  واحتقار الغري .

فهنا يقولون على اهللا الكذب يف  )) اهللا الكذبويقولون على  ((يسبونه إىل شريعة اهللا؛ ودليل ذلك قوله تعاىل: 

ومن فوائد هذه اآليات: أن من افرتى الكذب على اهللا فيما يفيت به أو حيكم بني الناس ففيه شبه  هذا ويف غريه .

مبن؟ باليهود والنصارى؛ وقد وجد يف هذه األمة من يفرتي الكذب على اهللا  سواء يف احلكم بني الناس أو يف 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن من افرتى على اهللا الكذب وهو  يت ليست حبكم ولكنها إخبار عن الشرع .الفتوى ال

يعلم أشد إمثا وعدوانا ممن ال يعلم؛ وإن كان كل منهم على خطأ لكن ليس املتعمد كغري املتعمد؛ وهلذا قال النيب 

ومن فوائد ذلك اإلشارة إىل أن  ) . النارمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من  (صلى اهللا عليه وسلم: 

ن الذي يكذب وهو يعلم أقبح من الذي يكذب وال اجلهل املركب أقبح من اجلهل البسيط؛ ما وجه ذلك ؟ أل

يعلم؛ فاجلاهل املركب الذي يتقدم بالشيء وهو يعلم أنه ليس عنده علم أقبح من الشخص الذي يرى أن هذا 

بلى من أوفى بعهده واتقى فإن اهللا يحب  ((الثناء على املوفني بالعهد؛ لقوله: ومن فوائد اآليات:  هو العلم .

ومن  . فإن اهللا يحب المتقين )) ((ومن فوائدها: أن الوفاء بالعهد من أسباب حمبة اهللا؛ لقوله:  . المتقين ))

رة وغريهم من أهل التعطيل ومن فوائد اآليات: الرد على األشاع فوائدها أيضا: أن تقوى اهللا عموما سبب حملبته .

؛ إذا أثبتت أن اهللا حيب فقد وصفت اهللا بالنقص  الذين أنكروا حمبة اهللا، وقالوا إنه ال جيوز أن تثبت أن اهللا حيب

؛ ألن هذا من خصائص احملدثات؛ وألن احملبة ال تكون إال بني شيئني متناسبني؛ فكيف تثبت أن اهللا  والعيب



يحب  ، املراد بذلك الزمها وهو اإلثابة فمعىن (( الوا ليس املراد بإثبات احملبة نفس احملبةحيب ؟ أثبتها اهللا لنفسه ق

؛ أما أن يكون حيبهم فكال وبال ؛ العلة قالوا ؟ ال تكون احملبة إال بشيئني متناسبني  يعين يثيب املتقني )) المتقين

نقول هذا حتريف للكلمة عن مواضعها؛ ألن وجل؛ ولكننا  وألن احملبة من صفات احملدثني فال تليق هللا عز

 )) فسوف يأتي اهللا بقوم يحبهم ويحبونه ((؛  النصوص ال تكاد حتصر يف إثبات حمبة اهللا، وأنه حيب وحيب

؛ إذا أحب اهللا العبد أثابه؛ فاإلثابة من الزم احملبة؛ وقوهلم إا ال تكون إال بني املتناسبني هذا  واحملبة غري الثواب

) وأين املناسبة بني  جبل يحبنا ونحبه (ح؛ فقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف أحد: غري صحي

وتأيت إليه من بني  البشر؛ فالناقة حتب صاحبهاالبشر واجلبل ؟ وثبت بالواقع احملسوس أن بعض احليوان حيب 

بفمها لكن صاحبها حتن إليه وجتلس الناس وتربك عنده ولو جاء أحد غري صاحبها لنفحته برجلها أو أبعدته 

؛ اآلن اهلرة حتب بعض أهل  عنده وإذا مسع صوته وإن مل ترى حنت وكذلك بقية احليوان شيء مشاهد وهذا حمبة

البيت دون بعض إذا جاء أحد أهل البيت الذين ال حتبهم هربت كشت عليه وإذا جاء الذي حتب وكنت منه 

الذي متسح ذا واديه وجتلب وده والثاين رب منه وتؤاتبه ؟ احملبة  ؛ ما وجعلت تتمسح به وهذا شيء مشاهد

؛ السمع  ؛ فدعواهم اآلن بأن احملبة ال تكون إال بشيئني يكذبوها السمع والواقع ما فيه شك هذا شيء مشاهد

البينة ألن كل واحد والواقع ما حيتاج إىل إقامة )  جبل يحبنا ونحبه (لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أحد: 

)) خرج  إن الذين يشترون ((مث قال:   . )) بلى من أوفى بعهده واتقى فإن اهللا يحب المتقين ((؛  يعرف

  الوقت ؟ طيب

  )) من هنا هل هي للتبعيض ؟ ومن أهل الكتاب ((قوله تعاىل:  السائل :

فيها   . )) بدينار ال يؤده إليكمن إن تأمنه  ((ال هذه للتبعيض بعض منهم نعم؛ وبعض اآلخر  الشيخ :

؛ فإذا أعطيت مالك من ليس بأمني فإنه ليس من  حقيقة فائدة يف اآلية وهو أنه ينبغي مراقبة اخلائن وا لقيام عليه

فاالئتمان على األعراض من  احلزم وال من العزم أن تدعه؛ بل احرتز منه؛ وإذا كان هذا يف االئتمان على األموال

ساء الن إياكم والدخول على وهلذا حذر النيب صلى اهللا عليه وسلم من الدخول على النساء وقال: (؛  باب أوىل

) فكل شيء ختشى منه تضييع األمانة فاحرص على أن  مو ؟ قال الهمو الموتهقالوا يا رسول اهللا أرأيت ال

   إال مادمت عليه قائما )) . ((؛ وهلذا قال:  تكون مراقبا عليه وقائما عليه

  ؛  اإلنسان يأيت إليه بعض الدعوات دعوة رسومية السائل :



  أيش لون ؟  الشيخ :

  دعوات ليست منتشرة وليست قوية يف احتجاج باألمية حنن أمة أمية فهل هذه تزكية ؟ السائل :

ومنهم أميون ال يعلمون  ((القدح فقال:  صفة، األمية عيب ذكر ها اهللا تعاىل يف  ال ما هي تزكية الشيخ :

(( هو الذي بعث في األميين رسوال منهم يتلوا عليهم آياته وأشار إليها أيضا يف قوله:  )) الكتاب إال أماني

)) والضالل ال أحد يراه املدح ولكنها  الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين ويزكيهم ويعلمهم

؛ ألن  يت ذا الكتاب العظيم يدل على أنه صادقبالنسبة للرسول صلى اهللا عليه وسلم تزكية ألن كونه أميا ويأ

وما كنت تتلوا من قبله من كتاب وال تخطه  ((األمي ال ميكن أن يأيت مبثل هذا الكتاب كما قال اهللا تعاىل: 

)) وحنن أمة أمية كما قال الرسول عليه الصالة والسالم لكن بعد أن فتح اهللا  الرتاب المبطلون بيمينك إذا

 (؛ ألن الرسول قال:  العلم واحلكمة صرنا أمة علمية ال أمة أمية .إذا قال قائل: هذا ينتقض عليك علينا وآتانا

؛ وحنن  نقول نعم هو قاله باعتبار اهلالل، باعتبار اهلالل ) يف املدينة بعد أن نزل عليه الكتاب ؟ إنا أمة أمية

  األهلة وال نعرفها أي نعم .باعتبار هالل حىت بعد الفتوحات أمة أمية ال ندري عن حساب 

  يف أهل الكتاب ؟ (( ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماني ))هل قوله تعاىل:  السائل :

؛ ألم ال يعرفون القرآن الكتاب  )) حيكي عن أهل الكتاب ومنهم أميون ((؛ ألن قوله تعاىل:  له وجه الشيخ :

بألفاظ  ينت؛ بعض الناس يع يعتنون باللفظ القرآن ويغفلون عن املعاين؛ وهذه فيها ذنب للذين  إال أماين إال قراءة

القرآن وجتده يصل إىل حد الوسواس يف إظهار بعض احلروف بناء على أنه يريد أن يظهره على حسب التجويد 

يخ اإلسالم ؛ وهلذا أنكر ش ؛ فهم أميون ؛ لكنهم يف املعىن ال يعرفون ال يعتنون به إطالقا أو قواعد التجويد عنده

((  رمحه اهللا على مثل هؤالء الذي يبالغون يف إظهار احلروف وصفات احلروف وهم غافلون عن معاين القرآن .

إن الذين يشترون بعهد اهللا وإيمانهم ثمنا قليال أولئك ال خالق لهم في اآلخرة وال يكلمهم اهللا وال ينظر 

نهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من إليهم يوم القيمة وال يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن م

الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند اهللا وما هو من عند اهللا ويقولون على اهللا الكذب وهم 

يعملون ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون اهللا 

كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وال يأمركم أن تتخذوا المالئكة والنبيين ولكن كونوا ربانيين بما  

أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم 



ى قال جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا بل

إن الذين يشترون  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل:  فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين )) .

بعهد اهللا وأيمانهم ثمنا قليال أولئك ال خالق لهم في اآلخرة وال يكلمهم اهللا وال ينظر وال يزكيهم ولهم 

من فوائد اآليات السابقة وهي قوله تعاىل:  ؟ إىل ؟ . أظن ما سبق قد أخذنا فوائدها؛ ما انتهينا )) عذاب أليم

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال مادمت  ((

ذلك بأنهم  ((من فوائدها: أن هؤالء اخلونة من اليهود عندهم ما يلبسون به باطلهم يف قوهلم:  )) . عليه قائما

ومن فوائدها: بيان ما كان عليه اليهود من إعجام بأنفسهم  )) . ليس علينا في األميين سبيلقالوا 

ومن فوائدها: أن هؤالء اليهود يقولون على اهللا الكذب فيفرتون وهم كاذبون؛ وهذا أسوأ  واحتقارهم لعباد اهللا .

كل من اعتدى على أحد فعليه   ومن فوائدها: أن اليهود وغريهم سواء؛ بأن ممن يقول الكذب وهو جاهل .

)) وهو يدل على أن األميني وغريهم سواء يف  ويقولون على اهللا الكذب ((السبيل؛ وهلذا قال اهللا عزوجل: 

ني: أن هؤالء اليهود عليهم السبيل يف األميني سواء اعتدوا على دمائهم ومن فوائد اآليت حترمي االحتجاج عليهم .

أي عليهم سبيل يف األميني كما أن عليهم سبيال فيما لو اعتدى  )) بلى ((أو أمواهلم أو أعراضهم؛ لقوله تعاىل: 

لى من أوفى ب ((ومن فوائدها: أن الوفاء، العهد والتقوى من أسباب حمبة اهللا؛ لقوله:  بعضهم على بعض .

 فإن اهللا يحب المتقين )) . ((ومن فوائدها: إثبات حمبة اهللا؛ لقوله:  بعهده واتقى فإن اهللا يحب المتقين )) .

فإذا كان اهللا تعاىل حيب املتقني فيتفرع على ذلك فائدة أخرى وهي: احلث على تقوى اهللا؛ ألن كل إنسان حيب 

حمبة اهللا سبحانه وتعاىل متعلقة بالعامل،  ك إال أن تقوم بتقوى اهللا .أن حيبه اهللا عزوجل؛ فإذا أردت ذلك فما علي

))  يحب المتقين ((؛ متعلقة بالعامل كما يف هذه اآلية:  ، ومتعلقة بالزمن، ومتعلقة باملكان ومتعلقة بالعمل

وا إن اهللا وأحسن (()) وكما يف قوله:  إن اهللا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ((وكما يف قوله تعاىل: 

) الصالة أحب األعمال  أحب األعمال إلى اهللا الصالة على وقتها (ومتعلقة بالعمل:  )) . يحب المحسنين

ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى اهللا من هذه األيام ( متعلقة بالزمن  إىل اهللا الصالة على وقتها.

متعلقة باملكان: كمحبة اهللا سبحانه وتعاىل ملكة كما جاء  وقد يقال إن هذا متعلق بالعمل ال بالزمن . ) العشرة

فمحبة اهللا إذا متعلقة بالعامل،  . إنك ألحب البقاء إلى اهللا ) (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال فيها: 

هذه  ))إن الذين يشترون بعهد اهللا وأيمانهم ثمنا قليال  ((مث قال اهللا تعاىل:   والعمل ، والزمان، واملكان .

اآلية هلا صلة مبا قبلها وهي أن هذا العمل من جنس العمل السابق الذين يأكلون أموال الناس بالباطل فهذه اآلية 



 ((يقال:  يشترون بعهد اهللا وأيمانهم ثمنا قليال )) ((قوله:  فيها أيضا نوع من أكل أموال الناس بالباطل .

   ؛ )) يشرون (()) ويقال:  يشترون

  الفرق بني يشرتون ويشرون ؟  الفرق بينهما يا خباري ؟ فما الشيخ :

  يف املعىن ؟  الطالب :

  ؛  أي معىن الشيخ :

  ما بينهما فرق  الطالب :

  ؛ بندر ؟ ما بينهما فرق؟ ال، بينهما فرق الشيخ :

 واملشرتي آخذ؛ فالبائع يعين املعطي  ؛ ويشرتون ؟ يعين يشرتون ؛ يشرون يعين يبيعون يشرون أي يبيعون الشيخ :

)) يعين  فليقاتل في سبيل اهللا الذين يشرون الحياة الدنيا في اآلخرة ((؛ الشاهد هلذا من القرآن قوله تعاىل: 

)) أي يبيع  ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اهللا ((يبيعون احلياة الدنيا يف اآلخرة؛ وقوله تعاىل: 

 إن الذين يشترون بعهد اهللا وأيمانهم ثمنا قليال ((في مثل هذه اآلية: نفسه؛ وأما االشرتاء الذين مبعىن األخذ ف

يعين يأخذون مثنا قليال بعهد اهللا فينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه وحيلفون على الكذب باألميان من أجل  ))

املراد مبا عاهدوا اخللق حيتمل أن يكون املراد مبا عاهدوا اهللا عليه وحيتمل أن يكون  )) بعهد اهللا ((الدنيا؛ وقوله: 

؛ فمثاله أن يكتم العامل  عليه؛ فأما على األول أي مبا عاهدوا اهللا عليه فهو ظاهر من اآلية ألن اهللا أراد العهد إليه

وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا  ((علمه من أجل عرض من الدنيا؛ فإن اهللا عهد إىل العلماء أن يبينوا العلم 

: كيف أخذ اهللا العهد على العلماء وحنن مل نعلم أن  فإن قال قائل . ))ه اس وال تكتمونالكتاب لتبيينه للن

؛  هل علمتم أن عاملا من العلماء أجرى صفقة عهد مع اهللا ؟ ال أحدا من العلماء أجرى صفقة عهد مع اهللا ؟

؛ فإذا مل يقوموا  نه بني اخللقلكن ملا أعطى اهللا العلماء العلم كان إعطائهم إياه عهدا بأن يقوموا بنشره وإعال

)) أي بعهدهم مع الناس وأضافه اهللا إىل  يشترون بعهد اهللا ((القول الثاين:  . بذلك فإم مل يفوا بعهد اهللا

وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدتم وال تنقضوا األيمان بعد  نفسه بعهد اهللا ألنه أمر بالوفاء به؛ قال اهللا تعاىل: ((

 )) وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدتم (()) فسمى اهللا معاهدة الناس املؤمنني لغريهم مساها أيش؟ عهدا له  توكيدها

أوفوا  ((مع أم ما عاهدوا اهللا وإمنا عاهدوا اخللق؛ لكنه أضافه إىل نفسه ألنه أمره بالوفاء به فصح أن قال: 



؛ أو مبا عاهد  عنيني مجيعا أي مبا عاهدوا اهللا عليه)) يشمل امل بعهد اهللا إن الذين يشترون ((إذا  )) بعهد اهللا

؛ وعلى الثاين فيه شيء من اإلشكال حيث مسي  اخللق عليه؛ فعلى الوجه األول معىن ظاهر واضح ما فيه إشكال

 )) موأيمانه ((وقوله:  عهد املخلوقني عهدا هللا ولكن اجلواب عنه أنه قال أضافه اهللا لنفسه ألنه أمر بوفائه .

؛ واألميان مجع ميني وهي احللف باهللا عزوجل؛ فيشرتون باليمني مثنا قليال  يعين ويشرتون أيضا بأميام مثنا قليال

؛ أو حيلف على دعوى حق ليس له؛ مفهوم يا آدم ؟ حيلف على  مثل أن حيلف على جهد حق واجب عليه

هي اليمني الغموص اليت قال عنها جهد حق واجب عليه؛ أو حيلف على دعوى حق ليس له وهو كاذب؛ وهذه 

امرئ مسلم لقي اهللا  من حلف على يمين وهو فيها فاتر  يقتطع بها مال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: (

) ـ أعوذ باهللا ـ لقي اهللا وهو عليه غضبان؛ وقوله: هو فيها فاتر يعين كاذب؛ فهذا اشرتى  وهو عليه غضبان

 يف دعوى ما ليس له: أن يدعي على شخص أن يف ذمته له مائة  فيقول باليمني مثنا قليال؛ مثال اليمني

؛ فيقول القاضي  ؛ فيقول القاضي للمدعي هل عليك بينة ؟ فيقول املدعي ال الشخص ليس عندي شيء

؛ فيحلف املدعي بأن يف ذمة فالن له مائة  للمنكر احلف؛ فيقول ال أحلف؛ حلفه هو وإذا حلف أنا أعطيك

؛ حلف بأن يف ذمة فالن مائة  ؟ على دعوى ما ليس له ؛ هذا حلف على أيش؟ على أي شيء يكذب  وهو

أن  احللف على إنكار ما جيب عليه مثل يا أمحد ؟ ؟ مثنا قليال . ؛ هذا اشرتى باليمني أيش  يل وحكم له

يدعي على شخص بأن يف ذمته له مائة درهم فينكر املدعى عليه وهو يعلم أن يف ذمته مائة درهم لفالن وحيلف 

؛ القاضي يف مثل هذه احلال  ؛ هذا حلف على أيش؟ على إنكار ما جيب عليه على أنه ليس يف ذمته له شيء

  ؛  لني اشرتى بيمينه مثنا قليال؛ فكال الرج ؟ نعم يربئ وخيلي سبيله ألنه حلف يربئ املدعى عليه

فيه ؟  ؟ أيه املثال الذي ذكرنا ما هو الثمن القليلما هو الثمن القليل يف املثال يا أخ ؟ الثمن القليل الشيخ :

  ؟  أين وصلت الشيخ :

  وين رحت ؟  الشيخ :

  ؛  موجود الطالب :

  والقلب ؟  الشيخ :

  ؛  موجود الطالب :

  يف الصدر ؟ الشيخ :



  طيب يا أمحد أنت جاره ؟ نعم يف املثالني الذين ذكرنا ؟ الشيخ :

  األول مائة ؛  الطالب :

؛ من  ؛ واحد ال شيء عنده واحد عنده نصف والثاين ؟ عسى اهللا أن يسهل عليك وواحد يكملها الشيخ :

  .عنده الكل ؟ نعم 

  يف املثال األول مائة  ويف املثال الثاين مائة درهم ؛  الطالب :

  . ؟ كل منهما اشرتى بيمينه مثنا قليال ؛ املثال األول مائة  والثاين مائة درهم واضح أحسنت متام الشيخ :

  ، حلف على مليون ؟كثريا لو اشرتيت ذا اليمني مثنا  لو قال قائل: أرأيتم  الشيخ :

  ؛  قليل، هو قليل الطالب :

)) قل متاع الدنيا كلها قليل؛ وإما  قل متاع الدنيا قليل ((إما أن نقول إنه قليل؛ ألن اهللا تعاىل قال:  الشيخ :

؛ املهم أنه انتهك حرمة اليمني بشيء من  : من اشرتى بالقليل مثنا قليال فكذلك من اشرتى بالكثري أن نقول

ار إليهم الذين اشرتوا بعهد اهللا وأميام مثنا )) أولئك املش أولئك ال خالق لهم في اآلخرة ((قال:  . الدنيا

وما لهم في  ((أي ال نصيب هلم يف اآلخرة كما قال تعاىل:  )) خالق لهم في اآلخرةال  ((قليال؛ وقوله: 

 ((أي نصيب  )) فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في اآلخرة من خالق (( اآلخرة من خالق ))

)) قال:  آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب ومنهم من يقول ربنا

ال خالق  ؛ (( فدل هذا على أن اخلالق هو النصيب )) ((ال خالقيف مقابل قوله: أولئك لهم نصيب ))  ((

هو آخر مراحل ؛ ومسي يوم القيمة دارا آخرة ألنه  )) يعين يف الدار اآلخرة وذلك يوم القيمة لهم في اآلخرة

خرة؛ كم دارا؟ البشر بل اخللق؛ فاإلنسان له مراحل يف هذه الدنيا، يف بطن األم، ويف الدنيا، ويف الربزخ، ويف اآل

أربعة دور؛ ويف الدار األوىل له حاالن: حال احلياة وحال املوت؛ فهو قبل أن تنفق فيه الروح ميت؛ وبعد أن تنفخ 

 ((ال خالق لهم في اآلخرةاآلخرة إما إىل اجلنة وإما إىل النار؛ وهلذا قال:  فيه الروح حي؛ آخر مرحلة هي أيش؟

ويف الدنيا ؟ ميكن أن يكون هلم اخلالق، ميكن أن يكون هلم نصيب من هذا الذي اشرتوه، هذا الثمن الذي  ))؛

يب يف الدنيا؛ اشرتوه يكون هلم نصيب؛ أرأيت لو حلف على دعوى مليون  جلاءه أيش؟ مليون ؛ هذا نص

لو ساوت الدنيا جناح بعوضة مل يسقي منها الرب ذا الكفران   لكنها واهللا أحقر عنده  ؛ لكنه واهللا بئس النصيب



يعين وأولئك أيضا ال يكلمهم  (( وال يكلمهم اهللا )) ؛ كل الدنيا ليست بشيء . من ذا اجلناح القاصر الطريان

)) وهذا   اخسئوا فيها وال تكلمون ((انة؛ فإن اهللا يقول ألهل النار: اهللا تكليم رضا ولكن قد يكلمهم تكليم إه

 )) ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم كالم من اهللا؛ لكنه كالم تقريين وتوبيخ و إهانة؛ واملنفي هو تكليم الرضا ((

ورحمتي وسعت   (( يعين وال ينظر إليهم نظر رمحة وعطف ورأفة؛ وذلك ألم ليسوا أهال للرمحة قال اهللا تعاىل:

)) وأما غريهم فليس هلم من رمحة اهللا نصيب يف  للذين يتقون ويؤتون الزكاة ((ملن ؟  )) كل شيء فسأكتبها

؛ األول ؟ لقيام  )) يوم القيمة هو يوم البعث ومسي يوم القيمة ألمور ثالثة وال ينظر إليهم يوم القيمة ((اآلخرة؛ 

وضع الموازين القسط ليوم القيمة  ((؟ يوم يقوم األشهاد؛ والثالث ؟ يقام فيه العدل  الناس من قبورهم؛ والثاين

)) يعين ال يطهرهم من آثار رجسهم اليت تلوثوا ا يف الدنيا؛ فآثامهم  وال يزكيهم (( ؛ فال تظلم نفس شيئا ))

  كية  ألم ليسوا أهال للتز باقية ال تغفر ـ والعياذ باهللا ـ؛ فال زكاء عند اهللا

  

 


